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Együttm űködések irányítása …

….a régiókért és lakosaiért!

nahe an den Bürgerinnen und Bürgern
nahe an den regionalen Stakeholdern
nahe an den regionalen und lokalen 
Entwicklungsstrategien

•Regionális 
Menedzsment Alsó-
Ausztria (Vezet ő
Partner) 

•WESTPA
•RM Burgenland
•Bécs Város - MA 27
•Stájerország



…wir bieten in der Grenzregion AT-HU-SK…

Hálozatok 
felépítése, 
gondozása

Többnyelvü 
moderálás

Kétoldalú 
együttmüködések 

megvalósítása, 
segítése

Kétoldalú 
projektek 
stratégiai 
segítése

Partnerke
resés

A 
„Grenzenlos“ 

program 
tanácsadása



GRENZENLOS 2011/12

Az Alsó-Ausztriaia Tartományi Kormány 
Térségrendezés és Regionális Politika 

osztályának pályázati akciója

Gefördert durch das Land 

Niederösterreich



• Az európai integráció elősegítése
• Határon átnyúló aktivitások támogatása 

• Alsó-ausztriai projektgazdák és 
projektpartnerek a szomszédos 
országokból (HU, SK, CZ)

Cél



Célcsoportok
Iskolai 

intézmények 
fenntartói, szüli 

egyesületek

Egyesületek

Önkormányzatok

közigazgatási 
szervezetek Regisztrált 

társulások



Lehetséges témák
•Történelem
•Oktatás
•Gazdaság és turizmus
•Környezet és energia
•Egészség és társadalmi témák
•Emberi erőforrás és munkaerőpiac
•Települések- és régiók közti együttműködések



Mi támogatható?
Támogatható
•Önkéntes, nem fizetett munka
•Külső szolgáltatások
(honoráriumdíjak, Fotdítás, 
tolmácsolás,…)

•Dologi költségek
(anyag, nyomtatás, terembérleti 
díjak, utazási költség, szállás, 
kismértékű befektetések,…)

Nem támogatható
• Személyi jellegű költség
• Ellátás
• Napi díj



Támogatás nagysága

A projekt támogatható összköltségének 50%-a
Max. 2500,-- €



•A résztvevő kistérségek, 
szervezeti formájuk és 
munkamódzserük kölcsönös 
bemutatása

•Kulcsfontosságú témák 
ismertetése

•Jövőbeli közös témák 
megtalálása

•Jövőbeni együttműködések 
előkészítése

Projektpélda
Határmenti kistérségek közös m űhelymunkája



Határon átível ő építéstechnika

• Hild József SZKI Győr/ HTL Wiener 
Neustadt

• Energiaoptimalizált építés
• Tervezőmunkák gyakorlati

megvalósítása – a Magyarországon
és Ausztriában alkalmazott
módszerekkel való megismerkedés

• Modelleken való kipróbálás

Projektpélda



•Tanítási órán való közös 
részvétel

•A nyelv egtanulása és 
kipróbálása
•Közös plakát készítése

•Kultúrális csereprogram

Projektpélda
Menjünk határokon túlra -
A nyelvtudás és barátság elmélyítése



Tanácsadás és pályázatbenyújtás 
az Industrieviertelben

Regionalmanagement Niederösterreich- Büro Industriev iertel
Schlossstraße 1, 2801 Katzelsdorf

www.industrieviertel.at
www.recom-huat.eu

Kapcsolat:
Mag. Hajnalka Triteos Meidlik

Nemzetközi koordináció, RECOM HU-AT projektmenedzsment
h.triteos-meidlik@industrieviertel.at

Tel: 0043 2622 271 56-19


